NYHEDSBREV NR. 56 – OKTOBER KVARTAL 2022
Efter en god sommer med mange gode muligheder for at komme på vandet, er nu nået til
et noget vådt, gråt og blæsende efterår. Vandtemperaturen er nu under 14 grader, og det
skal der tages hensyn til, når I tager på vandet – se andet sted i nyhedsbrevet.
I oktober er vores roaftener stadig tirsdag eller torsdag, hvor mødetid er kl. 16:30 – eller
lav en anden aftale med instruktøren eller hinanden.
KLUBAFTENER OG ANDRE TILBUD
Tirsdag den 4. oktober indbydes til kaffe, kage og Anne Lund, der fortæller om ”GLÆDER OG SORGER
VED AT BO PÅ EN HUSBÅD”. Kl. 16:30 – er der mulighed for en rotur. Kl. 19:00 er Anne klar til at berette.
Det sker i vores hyggelige klublokale med kaffe og kage på bordet. Så kom og bak op. Tilmeld gerne på
opslagstavlen eller e-mail: ulla@bp-u.dk.
Tirsdag den 1. november kl. 19:00 – emne udmeldes senere – Det kunne blive den temaaften om ”At
holde liv i en 117 år gammel roklub”, som vi tidligere har annonceret, et rejseforedrag eller noget andet.
Så hvis du har et godt input – så meld gerne tilbage til e-mail: ulla@bp-u.dk.
Tirsdag den 6. december kl. 19:00 – JULEKLUBAFTEN – om det er den traditionelle med risengrød, gløgg
og pakkeleg – udmeldes senere, men sæt X i kalenderen.

ROAFTENER, ROSPINNING, KAPRONING/UNGDOM MV.
Rospinningsholdene/træning: holdene er startet igen eller gør det – se herunder:
Svend Rykær: tirsdag kl. 9:00 – 10:00 og torsdag 8:00 – 9:00 (hvis du er interesseret – tag kontakt )
Ulla Petersen: tirsdag kl. 10:15 – 11:15 og torsdag 10:00 – 11:00 (hvis du er interesseret – tag kontakt )
Morten Borg Jensen starter efter efterårsferien: mandag kl. 17:00-18:00, onsdag kl. 17:00-18:00 og
fredag kl. 16:00-17:00 (prima ungdomstræning inden svømning).
HUSK: I er altid velkommen til at fortsætte den individuelle træning, eller lav en aftale med dem, som du
plejer at ro med.
Roning resten af sæsonen: som udgangspunkt tirsdage og torsdage kl. 16:30 eller gerne efter aftale.
Ungdom/kaproning – kontaktperson: Morten Borg Jensen.
SUP – Stand Up Paddeling – kontaktperson: Mai Wandrup.

VANDTEMPERATUR – ROREGLEMENT
Ved vandtemperatur under 14 grader C gælder for outrigger: Der skal bæres minimum oppustelig
redningsvest. Personer skal være iklædt minimum våddragt (heldragt), eller der skal være mindst 2 både
sammen (våddragt - heldragt), eller følgebåd. Se evt. hjemmesiden. PAS på jer selv og hinanden!

EFTER STANDERSTRYGNING GÆLDER REGLER FOR VINTERRONING
Se reglement på hjemmesiden. Ønsker du vinterroningstilladelse – kontakt Svend Rykær.

HUSK AT KOMME TIL ARBEJDSDAG OG STANDERSTRYGNING SØNDAG DEN 29. OKTOBER
Der er arbejdsdag den 29.10.22 kl. 10.00 og standerstrygning kl. 14.00.
Der sendes indbydelse ud senere og sættes naturligvis også en liste op i klubhuset. Her kan du se et bud
på, hvilke opgaver der venter – sikket nogle, hvor du kan bruge dine kompetencer.

SVØMNING FREDAGE KL. 17:00 – 18:00
Forhåbentlig kan vi igen træne vores svømmefærdigheder i Sakskøbing svømmehal sammen med
medlemmer fra de andre vandklubber i gammel Sakskøbing Kommune. Første gang er fredag den 28.
oktober. Forvent slukkede saunaer og lavere vandtemperasturer.

UDVIDELSE AF MOTIONSRUM
Vi eller især Morten Sander Dunch arbejder målrettet med at finde finansiering til den planlagte
udvidelse af motionsrummet. Fondene står desværre ikke i kø for at støtte, men Morten arbejder
ufortrødent videre og afsøger alle muligheder. I hører nærmere, når der er vigtigt nyt. Der er begyndt at
komme forslag til, hvad et nyt motionsrum kan indeholde. Bestyrelsen samler forslagene.

KONTINGENT – frist for oktober kvartal er 31-10-2022 – betal gerne for ½ år
- Medlemmer under 18 år:
165 kr./kv./330 kr./ ½ år
- Voksne:
330 kr./kv./660 kr./ ½ år
- Pensionister (over 65 år):
300 kr./kv./600 kr./ ½ år
- Par (gælder 2 voksne på samme adresse):
600 kr./kv./1200 kr./ ½ år
- Pensionistpar (2 pensionister (over 65 år) på samme adresse):
540 kr./kv./1080 kr./ ½ år
- Familie (gælder 2 voksne og børn u. 18 år på samme adresse):
675 kr./kv./1350 kr./ ½ år
- Passivt medlemskab: 125 kr./år (betales 1. maj)
- Husnøgle koster 200 kr. heraf får du 100 kr. retur, når du afleverer nøglen igen/stopper.
Kontingent betales til Nordea – Reg.nr. 0712 Kontonummer 07 27 16 46 42.
Der udsendes IKKE indbetalingskort, men Svend Rykær eller Ulla Petersen svarer gerne på spørgsmål
vedrørende kontingentindbetaling. Det samme gør vores kasserer Arne T. Larsen (arnetlarsen@gmail.com)
NB: Det er MEGET vigtigt, at du skriver dit medlemsnummer på din indbetaling, og på den måde gør det
nemt for os at registrere din indbetaling korrekt!!!
OBS: er du fyldt 18 år, men studerende på SU eller lignende, har du mulighed for at sende en ansøgning til
bestyrelsen om at få nedsat dit kontingent til satsen for juniorer (under 18 år).

KAJAKHOTEL – MULIGHED FOR AT LEJE PLADS TIL EGEN KAJAK
Er du interesseret i at leje en plads til egen kajak i containeren, så tag kontakt til Søren Sandfeld på
ssa@nexel-dk.dk, - (telefon 23 38 30 11). Søren kan fortælle meget mere om betingelser og priser.

MEDLEMSGODE: DU KAN LEJE KLUBLOKALET
Som aktivt seniormedlem kan du leje klublokalet for 500 kr. + depositum på 500 kr., som tilbagebetales,
hvis alt er OK. Der fratrækkes evt. pris for ødelagte ting/manglende rengøring. Betingelse: medlem af
klubben min. 1 år eller have betalt 1 års medlemskab. Du kan kun leje lokalet, hvis det er din egen
fest/arrangement, og du skal selv være til stede. KONTAKT Kirsten Sandfeld – 22 92 92 93.

MEDLEMSGODE: DU KAN LEJE ET SMÅRUMSSKAB
Det koster 200 kr. heraf får du 100 kr. retur, når du afleverer nøglen igen ved udmeldelse/fraflytning eller
lignende. Svend Rykær (mobil 25 70 60 16) er ansvarlig for nøgler/udlejning.

HUSK at bruge den elektroniske rojournal – se https://www.elog.dk/sax/data
Du SKAL (meget gerne) bruge den elektroniske rojournal –Svend Rykær viser gerne tilrette. ALLE typer
robåde/kajak/SUP og træning kan noteres.

HUSK vores hjemmeside: http://www.saxkjoebing-roklub.dk – Vores redaktør Palle Tørnqvist
efterlyser altid nye indlæg, billeder mv. Fint med billeder på Facebook, men send også til Palle Tørnqvist.

HUSK hvis du ændrer e-mailadresse
Svend Rykær styrer vores medlemskartotek - ændringer i e-mailadresse: skriv gerne til svend.ry14@gmail.com.

